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Samverkan och visualisering för matgäster,  
övrig personal och beslutsfattare 
 

För beslutsfattare är det bra att visualisera i form av kostnader och besparingar, men gärna också i form av 
miljöpåverkan, minskad avfallshantering och matgästernas hälsa (för elever även prestation eller de äldres minskade 
behov av vård eller ökade livskvalité). 

Rapportera till fastighetsförvaltning/politiker vad som händer om utrustning går sönder eller fungerar dåligt, t ex 
kylar, frysar, dåliga ugnar, transportvagnar. Dålig tekniska utrustning kan kosta onödigt livsmedelssvinn och extra 
arbetstimmar. 

Visa med statistik (diagram, bollar) eller liknande för matgästerna mängden matsvinn olika dagar/veckor. Omsätta 
mängden matsvinn i pengar eller andra matvaror, antal datorer, lärartimmar eller frukt så det blir lätt att förstå. Om 
den ekonomiska ”vinsten” som minskat matsvinn innebär främst skall användas för bättre matkvalité eller matsalsmiljö 
bör man främst visualisera detta i räkneexempel. Annars kan man kommunicera fel och skapa felaktiga förväntningar. 

De flesta som arbetar i köket vill att det ekonomiska utrymmet som kan bli resultatet skall stanna i köket. Har man då 
börjat kommunicera om fler lärartimmar, datorer eller liknande så kan det bli fel. 

Genom att ställa kärlet för matavfall på en våg blir det tydligt hur mycket mat som kastas. Ett mindre, ev genomskinligt 
avfallskärl (eller inget alls) kan minska svinnet. 

Det blir också tydligt för barnen i skola/förskola om de själva får vara med i köket som matvärd och kanske också vara 
med och mäta/väga matavfall/matsvinn. 

Bordsryttare och planscher med information om matsvinn används i vissa restauranger och matsalar. Det kan vara ett 
bra sätt att kommunicera men de behöver plockas ner och bytas ut ofta. 

Berätta för media vad ni arbetar med och varför. Bra att få uppmärksamhet. Skriv om det på hemsida,  Facebook osv. 

Samla ihop en hel dags matsvinn och visa upp. Exempel: på en förskola samlade kocken allt svinn av pålägg, bröd och 
frukt under en dag och visade sen detta för personalen på APT. 

Samverka 
Olika personalgrupper gör studiebesök hos varandra.  

Elever i skola och förskola har prao-dag i köket. 

Gemensamma APT. 

God kommunikation även på ledningsnivå mellan olika delar av organisationen. 

Samverka med miljöstrateg och avfallsföretag. 

Mat en punkt på träffar med matgäster och anhöriga. 

Påminn om vikten av att anmäla frånvaro. 
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